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Inleiding

2016 was het jaar van de cultuurnota advisering voor de periode 2017-2020. 
Bij de Kunstraad lag de belangrijke maar zeker ook ingewikkelde taak om te adviseren over alle bij 
de gemeente en de provincie Groningen ingediende aanvragen voor de (nieuwe) beleidsperiode. 
De ambities van zowel de gemeente en de provincie als het culturele veld waren groot. Het geven 
van een evenwichtig en passend advies was dan ook een zoektocht. In de beoordeling had de 
Kunstraad te maken met een inhoudelijk en financieel kader, die in de praktijk lastig verenigbaar 
bleken. Een verwacht knelpunt dat bij de gemeentelijke en provinciale kaderstelling door de 
Kunstraad al was ingebracht. Nu op basis van inspraak en debat de uitvoeringsprogramma’s cultuur 
2017-2020 zijn vastgesteld, is het zaak om het culturele veld de ruimte te bieden om de plannen 
tot een goede uitvoering te brengen en voor hen een inhoudelijk klankbord te zijn voor de verdere 
ontwikkeling van de sector als geheel en de instellingen in het bijzonder.   

De Kunstraad heeft ook in 2016 weer een groot aantal subsidieaanvragen op het gebied van 
de professionele kunsten, amateurkunst en orgelbespeling ontvangen. Bijna de helft van de 
aanvragers betrof nieuwe aanvragers. De gehonoreerde activiteiten vonden verspreid over de stad 
en de provincie Groningen plaats en diverse activiteiten droegen op een actieve en eigentijdse 
manier bij aan Het Verhaal van Groningen. Net als in voorgaande jaren heeft de Kunstraad helaas 
niet alle positief beoordeelde aanvragen kunnen honoreren vanwege ontoereikende financiële 
middelen. 

De spreekuren in Groningen over crowdfunding, ondernemerschap en loopbaanbegeleiding werden 
goed bezocht. Ook de belangstelling en waardering voor het fondsenoverleg dat de Kunstraad 
coördineert, bleef in 2016 onverminderd hoog. Tijdens de conferentie Cultuur in Beeld noemde 
een cultureel ondernemer uit Utrecht het fondsenoverleg ‘zeer waardevol en uniek in Nederland’. 

Ebrien den Engelsman,  
directeur Kunstraad Groningen.
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1. Missie en kerntaken

De Kunstraad wil een bijdrage leveren aan een levendig kunst- en cultuurklimaat en een sterke 
culturele infrastructuur in de gemeente en de provincie Groningen. De Kunstraad doet dit door het 
uitvoeren van drie kerntaken:
•	 het verlenen van incidentele subsidies op het gebied van cultuur.
•	 het gevraagd en ongevraagd adviseren over algemene cultuurzaken. 
•	 het visiteren en evalueren van culturele instellingen.
Naast de drie kerntaken ziet de Kunstraad het als zijn taak om een belangrijke gesprekspartner te 
zijn in het actuele debat over kunst en cultuur.  

In 2006 stelden gemeente en provincie Groningen de Kunstraad in met de opdracht het deskundig 
oordeel over de inhoud van kunst te organiseren. De Kunstraad is als adviesorgaan uniek omdat er 
twee overheden worden bediend. De Kunstraad dient daarom in de advisering rekening te houden 
met de eigenheid van zowel stad als regio. 

De Kunstraad zoekt in de uitoefening van zijn taken naar een goede balans tussen autonomie en 
betrokkenheid. Autonomie is nodig voor een onafhankelijke advisering over subsidieaanvragen. 
Betrokkenheid bij de culturele sector is er op het vlak van kennisuitwisseling en het stimuleren 
van aanvragen.

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe de Kunstraad deze missie in 2016 tot uitvoering bracht. 

“Ik weet niet eens meer hoe vaak ik in Duitsland beleidsmakers en politici van het Nederlandse 
systeem met zijn Raad voor Cultuur en lokale Kunstraden heb verteld. Deze structurele 
begeleiding van de politieke besluitvorming is een zinvol instrument, een voorbeeld voor de 
branche. Alleen luisteren ze daar niet altijd naar mij…” 

Andreas Blühm, directeur Groninger Museum.
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2. Incidentele subsidies

2.1. algeMeen 
De omvangrijkste kerntaak van de Kunstraad is het adviseren en beschikken over incidentele 
subsidiebudgetten. De Kunstraad kreeg in 2016 van zowel gemeente als provincie een budget 
voor het ondersteunen van professionele kunsten (Incidentenbudget), opgeteld een bedrag 
van € 510.000. Daarnaast ontving de Kunstraad in 2016 van de gemeente een bijdrage voor de 
stimulering van amateurkunst (Plusregeling amateurkunst) van € 80.000 en een orgelbudget van  
€ 18.000. Bij de verdeling van de budgetten hanteerde de Kunstraad de doelstellingen die 
gemeente en/of provincie daaraan hebben verbonden.
 
In totaal zijn er 185 aanvragen ingediend. Daarvan zijn 136 toegekend, 27 afgewezen op 
inhoudelijke gronden, 4 afgewezen op budgettaire gronden, 6 ingetrokken, 10 op formele gronden 
afgewezen en 2 doorgestuurd.
Bij 22 toekenningen met een A-status is vanwege gebrek aan voldoende middelen procentueel 
gekort, daarnaast zijn vier positief beoordeelde aanvragen met een B-status (toewijzen bij 
voldoende middelen) afgewezen op budgettaire gronden. Indien alle toekenningen met een 
A-status volledig zouden zijn gehonoreerd inclusief alle aanvragen met een B-status, zou een extra 
bedrag nodig zijn geweest van € 50.524.
Het valt op dat ook meerjarig gesubsidieerde instellingen een beroep doen op de Kunstraad. 
Aangezien het Incidentenbudget bestaat uit bijdragen van de gemeente en de provincie is de 
Kunstraad van mening dat deze instellingen in principe geen bijdrage horen te ontvangen uit dit 
budget. Alleen als er sprake is van een nieuwe activiteit dan kan van deze regel worden afgeweken 
en worden de aanvragen gewogen naast andere aanvragen. 
 
In 2016 dienden opvallend veel nieuwe aanvragers een aanvraag in. Het aantal nieuwe aanvragers 
dit jaar was 43% (tegen 32% in 2015). Het aandeel nieuwe aanvragers toont wederom aan dat 
jaarlijks nieuwe initiatieven ontstaan. Van de nieuwe aanvragers werd 61 % gehonoreerd.

De instellingen en kunstenaars die subsidie ontvangen leggen na afloop van hun project 
verantwoording af aan de Kunstraad in de vorm van een inhoudelijk en financieel verslag. Om de 
resultaten te monitoren bezoeken adviseurs concerten, voorstellingen en andere activiteiten en 
leggen hun bevindingen vast in een verslag. Ook afgewezen initiatieven die toch doorgang vinden 
worden zoveel mogelijk bezocht.
 
De Kunstraad wil de toegang tot het aanvragen van subsidie zo laagdrempelig mogelijk maken. 
Naast een website met informatie over de subsidiebudgetten, deadlines en het opstellen van 
een subsidieaanvraag, kunnen aanvragers bij de Kunstraad terecht voor telefonisch advies of een 
adviesgesprek op kantoor. In 2016 begeleidde de Kunstraad tientallen initiatieven bij het opstellen 
van een conceptaanvraag of bij het vinden van de juiste fondsen of budgetten. De contacten 
die de Kunstraad met de verschillende fondsen onderhoudt en het gezamenlijke spreekuur voor 
initiatiefnemers, zijn hierbij van grote waarde.
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2.2. incidentenbudget 
Het Incidentenbudget is ingesteld door gemeente en provincie en is bestemd voor professionele 
kunstprojecten waarbij artistieke kwaliteit centraal staat. Naast artistieke kwaliteit toetst de 
Kunstraad de aanvragen op de aanvulling op het aanbod, het cultureel ondernemerschap, het 
publieks- en/of deelnemersbereik, de degelijkheid van de financiële onderbouwing, de stevigheid 
van de organisatie en de kans van slagen van het project.
 
Adviestraject 
Per jaar zijn er vier subsidierondes waarvan de sluitingsdata op de website worden gepubliceerd.  
De behandeling van een subsidieaanvraag duurt maximaal dertien weken, gerekend van de 
sluitingsdatum van de ronde tot het ontvangen van de beschikking. Voor de beoordeling van de 
subsidieaanvragen werkt de Kunstraad met een kerncommissie en extern adviseurs. 
De aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld door twee adviseurs, waarvan ten minste 
één kerncommissielid. Deze treden in bijna alle gevallen in contact met de aanvragers en 
stellen vervolgens een preadvies op, voorzien van een A-, B- of C-prioriteit, waarbij A staat voor 
subsidiabel met prioriteit, B voor subsidiabel mits voldoende budget en C voor niet subsidiabel. 
De kerncommissie adviseert het bestuur over toekenning of afwijzing en prioritering van de 
positief beoordeelde aanvragen. Het bestuur besluit aan de hand van de adviezen, waarna de 
toekenningen op de website van de Kunstraad worden gepubliceerd. De aanvragers ontvangen een 
beschikking waarin de beslissing wordt gemotiveerd. 

Bestedingen Incidentenbudget
Het aantal aanvragen voor een bijdrage uit het Incidentenbudget lag in 2016 hoger dan het aantal 
in 2015  (respectievelijk 140 en 122). Het aantal gehonoreerde aanvragen was in 2016 ook hoger 
dan in 2015 (98 versus 62). Onderstaande tabellen geven het overzicht van de beschikbare en 
bestede middelen inclusief het aantal toegekende en afgewezen aanvragen per discipline in 2016. 
 
Tabel 1: budgetten 2015 en 2016 

Beschikbaar 2015 2016

Incidentenbudget gemeente € 266.400 € 270.000

Incidentenbudget provincie € 245.700 € 240.000

Bestemmingsreserve Kunstraad € 30.000 € 50.000

Totaal € 542.100 € 560.000

Binnengekomen 122 aanvragen 140 aanvragen

Toegekend
€ 542.040 € 561.555

62 aanvragen 98 aanvragen

 
Tabel 2: toegekende en afgewezen aanvragen professionele kunst per discipline

(in aantallen) toegekend afgewezen totaal

lichte muziek 15 3 18

klassieke muziek 21 3 24

theater 18 7 25

dans 4 0 4

film 7 5 12

letteren 3 1 4

beeldende kunst 15 12 27

multidisciplinair 15 11 26

totaal 98 42 140
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In onderstaande tabel is weergegeven hoe bij de toegekende aanvragen de verdeling is over de 
disciplines.  

Tabel 3: verdeling over de disciplines op basis van toegekende subsidieaanvragen 

 
 
Kijkend naar de toegekende subsidiebedragen dan komt het volgende beeld naar voren. 

Tabel 4: verdeling over de disciplines op basis van toegekende subsidiebedragen 

In vergelijking met 2015 steeg vooral het aantal aanvragen op het gebied van de dans, lichte 
muziek en letteren. Ook in de verdeling van het budget werden in vergelijking met het voorgaande 
jaar meer middelen besteed in deze disciplines. Het aandeel voor film en multidisciplinaire 
activiteiten nam af. 

Spreiding, Het Verhaal van Groningen en herkomst 
In lijn met het provinciale cultuurbeleid 2013-2016 werd bij de aanvragen ook gekeken naar de 
spreiding van projecten over de provincie en de mate waarin er binnen een project aandacht 
is voor Het Verhaal van Groningen, dat wil zeggen in hoeverre een project zich richt op de 
historische en/of hedendaagse eigenheid van de provincie Groningen. 
Net als voorgaande jaren vroeg de Kunstraad bij alle subsidietoekenningen om een inhoudelijk 
verslag van de activiteit met inzicht in het aantal bezoekers c.q. deelnemers. De gegevens 
uit de activiteitenverslagen worden door de Kunstraad gebruikt bij de beoordeling van nieuwe 
(soortgelijke) aanvragen. Het opvragen van specifieke publieksgegevens (waar dat mogelijk is) is 
ingevoerd met ingang van de eerste subsidieronde 2014. Deze publieksgegevens zijn, voor zover 
gemeld, terug te vinden in de activiteitenverslagen. 

Lichte muziek €   77.200

Klassieke muziek € 102.885

Theater € 128.550

BKV €   46.888

Film €   69.200

Dans €   36.800

Letteren €     9.074

Multi €   90.958

14%

18%

16%

8%

2%

7%

23%

12%

Lichte muziek 

Klassieke muziek

Theater 

BKV 

Film

Dans 

Letteren 

Multi 

10%
22%

21%

18%
10%

14%

15% 15%

21%21%

4%

3%

18%

15%

7%
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De Kunstraad heeft de subsidiemogelijkheden actief onder de aandacht gebracht van culturele 
ondernemers en andere belanghebbenden in de provincie. Ook is de Kunstraad in gesprek gegaan 
met aanvragers om te stimuleren dat activiteiten, voor zover mogelijk, meer gespreid in de 
provincie plaatsvinden. 
Van de activiteiten die in 2016 werden gesubsidieerd uit het Incidentenbudget vond 49% plaats 
in de gemeente Groningen (51% in 2015, 36% in 2014), 27% elders in de provincie (15% in 2015, 
31% in 2014), 15% in zowel stad als provincie Groningen (18% in 2015, 23% in 2014) en bij 7% is de 
locatie niet van toepassing (16% in 2015, 10% in 2014). Onder deze laatste categorie vallen films, 
documentaires en boekuitgaven. 

 
Van de 98 toegekende aanvragen hadden er 17 activiteiten (12 in 2015) direct betrekking op de 
culturele biografie Groningen/Het Verhaal van Groningen. In de bijlage verstrekte subsidies is 
aangegeven welke aanvragen dat zijn. 

Lauwersland

Westerkwartier

Hoogeland

Oldambt
Groningen (stad)

Veenkoloniën

Westerwolde

Spreiding aanvragen over de provincie 
uitgezonderd stad Groningen (49%) en 
‘locatie niet van toepassing’ (7%).
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2.3. aMateurkunstbudget 
Naast de gemeentelijke Basisregeling amateurkunst (BAK) voor de ondersteuning van 
amateurkunstverenigingen verleent de Kunstraad subsidies vanuit de Plusregeling. De Plusregeling 
amateurkunst is bedoeld voor amateurkunstenaars in de gemeente Groningen die een project 
willen uitvoeren gericht op samenwerking en/of deskundigheidsbevordering (zoals scholing, 
workshops en trainingen). De provincie verleent de Kunstraad sinds 2013 geen budget meer voor 
het ondersteunen van amateurs. Amateurkunstprojecten met een bovenlokaal karakter konden een 
beroep doen op het provinciale Activiteitenbudget cultuur.  

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de beschikbare en bestede middelen inclusief het 
aantal toegekende en afgewezen aanvragen in 2016.  
 
Tabel 5: budgetten 2015 en 2016

Beschikbaar 2015 2016

Amateurkunst gemeente € 79.000 € 80.000

Restant BAK gemeente € 22.996 € 0

Totaal € 101.996 € 80.000

Binnengekomen 62 aanvragen 45 aanvragen

Toegekend € 101.981                 € 79.185 

52 aanvragen 38 aanvragen
 

Tabel 6: toegekende en afgewezen aanvragen amateurkunst per discipline

(in aantallen) toegekend afgewezen totaal

lichte muziek 5 2 7

klassieke muziek 20 3 23

theater 11 1 12

dans 0 0 0

film 1 0 1

letteren 0 0 0

beeldende kunst 0 0 0

multidisciplinair 1 1 2

totaal 38 7 45

In vergelijking met 2015 werden er minder aanvragen ingediend. Bij de toekenningen kwamen de 
aanvragers net als voorgaande jaren voor het merendeel uit de klassieke muziek, gevolgd door 
de groep aanvragers theater en lichte muziek. Er kwamen geen aanvragen voor de Plusregeling 
amateurkunst binnen op het gebied van beeldende kunst, dans en letteren. 
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Tabel 7: verdeling over de disciplines op basis van toegekende aanvragen 

De Kunstraad constateert dat er in Groningen kwalitatief goede amateurverenigingen zijn die 
ook graag zouden optreden in de provincie. De huidige subsidieregelingen (van gemeenten en 
provincie) bieden geen mogelijkheid om deze initiatieven te ondersteunen terwijl ze zeker 
bijdragen aan een aantrekkelijk cultureel klimaat in de regio en een duidelijke voorbeeldfunctie 
vervullen. De Kunstraad geeft de overheden in overweging om ook deze optredens, waarmee over 
het algemeen kleine subsidiebedragen gemoeid gaan, mogelijk te maken.
 

0% 0% 0%
Lichte muziek - 13%

Klassieke muziek - 52%

Theater - 29%

BKV - 0%

Film - 3%

Dans - 0%

Letteren - 0%

Multi - 3%

10%
22%

21%

18%
10%

14%

2%
3%

13%

52%

29%

3% 3%

Voor het eerst sinds 2003 werd in het kader van de Maand van de Amateurkunst weer een ZingZing! georganiseerd.  
De presentatiedag voor amateurkoren in De Oosterpoort werd mede op initiatief van de Kunstraad Groningen  
georganiseerd door VRIJDAG. Er waren optredens van 32 koren en de koorleden konden tevens workshops volgen.  
De dag eindigde met een gezamenlijk optreden in de Grote Zaal van De Oosterpoort.
 

Studentenpopkoor tijdens ZingZing! 2016. Toegekend bedrag € 15.000. Fotograaf: Ellen Lafaille.
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2.4. Orgelbudget

Groningen is het Orgelland bij uitstek met de stad Groningen als middelpunt. Het grote aantal 
historische en goed bewaard gebleven orgels in Groningen -- stad en provincie -- is uniek in de 
wereld en vormt een belangrijk cultuurbezit. De Kunstraad beschikt als onafhankelijke partij over 
het zogenoemde orgelbudget ter grootte van € 18.000 om de bespeling van de orgels in de stad 
Groningen te stimuleren en onder de aandacht van het publiek te brengen. 
 
Tabel 8: budgetten 2016 en 2015

Beschikbaar 2016 2015

Beschikbaar gemeente € 18.000 € 18.000

Gevraagd € 24.593 € 21.000

Binnengekomen 4 aanvragen 2 aanvragen

Toegekend € 18.593 € 18.000

4 aanvragen 2 aanvragen
 
Uit het orgelbudget zijn in 2016 de volgende activiteiten gesubsidieerd:

1. Het Schnitgerfestival dat jaarlijks in oktober wordt georganiseerd door de Stichting Groningen 
Orgelstad. Tijdens dit meerdaagse festival zijn tal van activiteiten georganiseerd waarin het 
orgel een centrale rol speelt. Zo waren er verschillende concerten, een orgelnacht, workshops 
en kinderactiviteiten. Het festival werd afgesloten in De Oosterpoort met een concert door 
het Vocaal Ensemble Stile Antico. Het laatste Schnitgerfestival trok zo’n 2.000 bezoekers.

2. Concertseries in diverse binnenstadskerken, waaronder de Martinikerk, de Lutherse kerk, 
de St. Jozefkathedraal en de Pelstergasthuiskerk. De orgelcommissies van deze kerken zijn 
verenigd in de Stichting Groningen Orgelstad.

3. Een concertserie in de Der Aa-kerk, georganiseerd door organist Peter Westerbrink. 

4. Een compositieopdracht aan Douwe Eisenga, die mede op initiatief van de Kunstraad 
Groningen een nieuw stuk schrijft voor het orgel van de Der Aa-kerk en drie Groningse 
koren (het Noordelijk Vocaal Ensemble, Tous les oiseaux d’Europe en het Vocaal Ensemble 
Groningen). Het stuk zal eind 2017 worden uitgevoerd.

Op de website www.groningen-orgelstad.nl, die vanuit het orgelbudget wordt bekostigd, worden 
de orgelactiviteiten in de stad Groningen vermeld. 

2.5. juridisch kader 
De subsidieaanvragen werden getoetst aan de beleidscriteria van zowel de gemeente als de 
provincie Groningen. Formeel worden de subsidieaanvragen die bij de Kunstraad zijn ingediend 
afgehandeld binnen het kader van de Algemene wet bestuursrecht alsmede de Algemene 
Subsidieverordening gemeente Groningen 2011 en de Nadere regels subsidies van de gemeente 
Groningen. 
De besluiten van de Kunstraad zijn vatbaar voor bezwaar en beroep. In 2016 werden geen 
bezwaarschriften ingediend. 
De tweede belangrijke taak van de Kunstraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over 
algemene en specifieke cultuurzaken. In 2016 bracht de Kunstraad advies uit over de aanvragen 
voor de beleidsperiode 2017-2020 van de gemeente en de provincie Groningen. Mede vanwege 
dit intensieve adviestraject zijn er in 2016 geen ongevraagde adviezen uitgebracht. De Kunstraad 
neemt zich voor dit de komende jaren wel te doen. 
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3. Advisering over algemene cultuurzaken

3.1. Advisering cultuurnotA’s 2017-2020  
 
Opdracht  
In december 2015 kreeg de Kunstraad de opdracht voor de gezamenlijke cultuurnota-advisering 
2017-2020 voor de gemeente en de provincie Groningen. Het kader voor de advisering was het 
gemeentelijk beleidskader 2017-2020 Cultuurstad Groningen; City of talent en het provinciale 
beleidskader 2017-2020 Grenzeloos cultuur: voor iedereen met iedereen. 
De gemeente en de provincie vroegen in zijn algemeenheid aan de Kunstraad het volgende: 
-  één gezamenlijk advies voor de gemeente en de provincie Groningen op basis van de   
 beleidskaders en de daarbij behorende criteria; 
-  advisering op maat. Daarmee bedoelden de overheden niet dat verwacht werd dat elke  
 instelling even goed presteert op alle vlakken, maar dat deze zich kan onderscheiden op  
 meerdere terreinen die bijdragen aan de doelstellingen/strategische lijnen uit de kadernota’s; 
-  een advies op macroniveau, dat wil zeggen een advies dat uitgaat van een cultuuraanbod in de  
 stad en provincie dat als geheel voldoende compleet en evenwichtig is; 
-  een evenwichtige samenstelling van de commissies, met voldoende deskundigheid en  
 onafhankelijkheid voor de advisering die recht doet aan de diversiteit van de thema’s,  
 vraagstukken en doelen in de beide kadernota’s cultuur; 
-  voorstellen voor de aanwijzing van Cultuurpijlers; 
-  suggesties voor een meer inhoudelijke monitoring van het cultuurveld. 
De gemeente vroeg daarnaast in het advies in te gaan op de volgende thema’s: 
-  een zo effectief mogelijke stadsprogrammering op de podia; 
-  een zo effectief mogelijke stadsbrede organisatie voor talentontwikkeling.

Werkwijze Kunstraad  
De Kunstraad legde zijn werkwijze voor de beoordeling van de aanvragen 2017-2020 eind 2015 vast 
in de notitie ‘Beoordelen aanvragen cultuur 2017-2020’ en communiceerde deze naar het culturele 
veld en de overheden. In de notitie werd onder meer aangegeven hoe de criteria van de gemeente 
en de provincie in de beoordeling van de Kunstraad werden toegepast (kwaliteit, maatschappelijke 
waarde, bijdrage aan strategische doelen en overige punten). De Kunstraad hechtte eraan 
voordat de advisering startte inzicht te geven in de wijze van beoordelen zodat dit voor culturele 
instellingen en de overheden helder was.

De deadline voor het indienen van de aanvragen was 1 januari 2016. De Rijks- gefinancierde 
instellingen en enkele andere instellingen (CBK, GAVA) kregen de tijd tot 1 februari 2016. In totaal 
zijn er 76 aanvragen binnengekomen, waarvan 22 nieuwe aanvragers (dat wil zeggen aanvragers 
die in de afgelopen jaren geen meerjarige subsidie ontvingen van gemeente en/of provincie). De 
aanvragers deden een beroep op de gemeente, de provincie of op beide overheden. Eén aanvrager 
heeft de aanvraag in de loop van het adviestraject ingetrokken. 

De Kunstraad heeft de aanvragen zelf verdeeld over de commissies kunsten (uitvoerende 
instellingen podiumkunsten, letteren en beeldende kunst), erfgoed (musea, borgen, overige 
erfgoedorganisaties) en de commissie overig (steuninstellingen, cultuureducatie). Het zwaartepunt 
in de advisering lag bij de commissie kunsten (41 aanvragen waarvan 8 beeldende kunst, 31 
podiumkunsten en 2 letteren), gevolgd door de commissie erfgoed (18 aanvragen) en de commissie 
overig (16 aanvragen). Er is over en weer gebruik gemaakt van de aanwezige expertise in de 
commissies in de vorm van co-advisering.  
De instellingen vroegen in totaal € 13.609.085 bij de gemeente en € 10.317.216 aan bij de 
provincie. Voor de uitvoering van de plannen was € 10.090.500 bij de gemeente en € 6.170.000 bij 
de provincie beschikbaar gesteld. De aanvragen van de gemeentelijke werkmaatschappijen (het 
Centrum Beeldende Kunst en de Stadsschouwburg/Oosterpoort) vielen buiten het financieel kader 
van de gemeente.
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De advisering startte in januari 2016 en op 26 mei 2016 werd het advies ‘Kunst en cultuur in 
Groningen’ overhandigd aan de overheden. Voor de advisering maakte de Kunstraad gebruik van 
drie commissies van deskundigen en de inzet van extern adviseurs (zie voor de samenstelling 
pagina 19). De commissies werkten op basis van de vastgestelde criteria systematisch toe naar een 
oordeel over de aanvragen. 

Eerst vond er een individuele beoordeling plaats: onafhankelijk van elkaar beoordeelden de 
commissieleden en eventueel betrokken extern adviseurs de subsidieaanvraag en het functioneren 
van de instelling. Deze stap droeg eraan bij dat ‘groepsdenken’ werd vermeden en dat vooraf 
indrukken en argumenten van individuele commissieleden en adviseurs goed in beeld konden 
worden gebracht. Vervolgens kwam de commissie drie keer in vergadering bijeen. Tussen de eerste 
en de tweede commissievergadering werd met alle instellingen een gesprek gevoerd. 
De gesprekken met de aanvragers waren voor de Kunstraad zeer waardevol, omdat hier 
aanvullende relevante informatie uit naar voren kwam, over de instelling zelf en over de sector als 
geheel. Ook konden vragen van de commissie rechtstreeks door de instelling worden beantwoord, 
ten behoeve van een zorgvuldige advisering. 
De besprekingen in de commissies over de individuele instellingen en de specifieke adviesthema’s 
leidden tot een gezamenlijk oordeel. De commissieadviezen kwamen samen bij het bestuur van de 
Kunstraad dat zorg droeg voor een integrale afweging en advisering.

Helaas bleek het niet mogelijk tijdens het beoordelingstraject om, los van de beschrijvende 
teksten voor een controle op feitelijke onjuistheden, het advies voor te leggen aan de instellingen 
zelf. Dit was in de notitie en in de gesprekken met de instellingen wel aangegeven. Het niet 
terugkoppelen van de adviezen hield verband met het feit dat de positief beoordeelde aanvragen 
in relatie tot de hoeveelheid beschikbare middelen de Kunstraad heeft gedwongen tot een 
zeer zorgvuldige afweging die meer tijd in beslag nam en complexer was dan de Kunstraad had 
voorzien.  

 
“Het door de Kunstraad voorbereide proces - waarbij alle commissieleden eerst individueel 
op basis van stukken tot een eigen oordeel moesten komen en daarna pas in verschillende 
rondes met elkaar in gesprek gingen - hielp enorm om zorgvuldig tot een afgewogen oordeel 
te komen. Daarbij was ik onder de indruk van de samenstelling van de commissie: er was veel 
expertise op het gebied van cultuureducatie en provinciale steuninstellingen, maar ook van 
subsidieverlening, cultureel ondernemerschap en innovatie. Hoewel we lange dagen maakten, 
waren de besprekingen steeds geanimeerd en kwamen we telkens duidelijk een stap verder in 
onze besluitvorming. Ik vond het heel goed dat in Groningen ook gesprekken met de instellingen 
worden gevoerd. Dat is niet overal in het land zo, maar het bleek wel heel belangrijk. Zo 
konden we meer doorvragen op de plannen en konden we recht doen aan de bevlogenheid van 
de aanvragers.” 
 
Marjolein de Boer, programmaleider Academie voor Cultuurmanagement.    
                                                                                                              

Belangrijkste bevindingen en adviezen  
De Kunstraad concludeert in het advies dat er sprake is van een divers cultureel aanbod in de 
gemeente en de provincie Groningen en van complete ketens. Er ontbreken geen voorzieningen 
en de instellingen functioneren over het algemeen goed. Alhoewel het soms lijkt alsof instellingen 
dezelfde dingen doen, is dit in de praktijk niet het geval omdat ze zich richten op een specifieke 
afnemer, doelgroep of publiek.   
Op het vlak van Groninger erfgoed wordt de provincie breed (inclusief de stad) voorzien van 
interessant en goed verzorgd aanbod, met de voor Groningen typerende borgen, een bijzonder 
Kloostercomplex, de oude Groninger kerken, monumenten in het landschap en de gespreide 
aanwezigheid van regionale musea. De erfgoedinstellingen worden adequaat ondersteund via de 
steuninstelling Erfgoedpartners en het Groninger Museum (advies, kennisdeling en bruiklenen); Het 
Huis voor de Groninger Taal stimuleert en ondersteunt het immaterieel erfgoed en Libau Steunpunt 
ontwikkelt zich voor gemeenten verder als expertisecentrum voor het materieel erfgoed in relatie 
tot landschap en ruimtelijke kwaliteit. 
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De uitvoerende kunstinstellingen, die zoals bekend, veelal in de stad gevestigd zijn, dragen met 
hun breed en kwalitatief hoogstaand aanbod sterk bij aan het culturele profiel van Groningen. 
Bovendien kan worden vastgesteld dat belangrijke spelers in het veld ook hun verantwoordelijkheid 
voor het publiek in de provincie nemen. Dat geldt voor het NNT en het NNO, zeker ook voor Het 
Houten Huis en op een andere manier voor De Noorderlingen waar talenten uit de hele provincie de 
mogelijkheid krijgen zich in de richting van een beroepspraktijk te ontwikkelen. Organisaties gaan 
aantoonbaar meer inhoudelijke samenwerking aan. 

Organisatorisch worden ook stappen voorwaarts gezet, punt van zorg blijft wel de afstemming 
tussen podia, zowel betreffende de popmuziek, als het theater.

De provinciale steuninstellingen vormen de onmisbare verbindende schakels op het gebied van 
kennisuitwisseling en advies. Ze zijn betrokken en vakkundig en dragen bij aan kennisuitwisseling 
en ontmoeting in de sector. Wel dienen ze uitgedaagd te worden in het ontwikkelen van een 
gezamenlijke agenda om actuele thema’s het hoofd te bieden. 

Zowel in de stad als in de provincie dragen culturele instellingen sterk bij aan het vergroten van de 
aantrekkingskracht van de stad en de provincie Groningen. De aantrekkingskracht is er op diverse 
niveaus. Door middel van een matrix is in het adviesrapport weergegeven hoe de positief gewaarde 
instellingen zich in dit krachtenveld verhouden, vanuit de aantrekkingskracht als breed begrip 
(uitstraling en uniciteit culturele organisatie) en vanuit de doelgroep.

De culturele identiteit van de provincie Groningen wordt verder versterkt. Hoe de instellingen zich 
in dit krachtenveld verhouden is ook in een matrix weergegeven. Wel kan meer worden gedaan 
aan het gezamenlijk en extern profileren van de erfgoedinstellingen. De Kunstraad adviseert het 
management op dit vlak extra te stimuleren. 

De Kunstraad mist een domein- of provincie brede marketingstrategie waarmee het erfgoed op 
letterlijk aantrekkelijke wijze onder de aandacht wordt gebracht van potentiële bezoekers en 
gebruikers. De Kunstraad heeft het gevoel dat veel instellingen hier zelf wel min of meer aan toe 
zijn, maar dat een provinciale impuls nodig is om in gezamenlijkheid een volgende stap te zetten, 
ook omdat de aardbevingsproblematiek te veel aandacht van de instellingen opeist. 

De Kunstraad ziet een versterking van Groningen als City of talent. Instellingen hebben een 
duidelijk eigen profiel of gaan nieuwe samenwerkingen aan om dit te versterken. Van Station 
Noord 2.0, met als spil Grand Futura, kan op dit punt veel verwacht worden, mits de belangen en 
activiteiten van alle partners hierin elkaar niet gaan overlappen, of beconcurreren. De bijdrage aan 
de culturele City of talent (talentontwikkeling, maar ook educatie, participatie) is eveneens in een 
matrix weergegeven waarbij een onderscheid is gemaakt tussen disciplinaire en interdisciplinaire 
versterking. 

De gemeente en de provincie verwachten dat de instellingen nieuwe verbindingen aangaan, zowel 
binnen de eigen sector als daarbuiten. Ook hier constateert de Kunstraad dat belangrijke stappen 
worden gezet. Instellingen gaan nadrukkelijk samenwerkingen aan met andere (maatschappelijke) 
partners om interessanter aanbod te bieden of gezamenlijk meer te bereiken.

Voor het volledige advies inclusief specifieke thema-adviezen, de bevindingen per sector en de 
adviezen per instelling wordt verwezen naar het adviesrapport zelf op de website van de Kunstraad. 

Inhoudelijke ambities versus financieel kader 
De Kunstraad benoemde bij de kaderstelling voor de cultuurnota’s in 2015 de spanning tussen de 
inhoudelijke ambities en de financiële mogelijkheden. Tijdens de advisering werd bevestigd dat 
de positief beoordeelde aanvragen het financiële kader overschreden en de strategische doelen 
en de criteria de Kunstraad te weinig handvatten boden om keuzes te maken. Naar de mening 
van de Kunstraad was het maken van deze keuzes een verantwoordelijkheid van de politiek. Het 
aanscherpen van de beleidskaders bleek echter in de tijd niet mogelijk. 

De Kunstraad heeft derhalve besloten om gelet op het belang van een evenwichtige en sterke 
culturele infrastructuur buiten de aan de Kunstraad meegegeven financiële kaders te adviseren. 
De Kunstraad meende in het overleg met de portefeuillehouders een acceptabele oplossing te 
hebben voorgelegd voor de dekking hiervan via de inzet van de middelen voor de zogenoemde 
Cultuurpijlers. 
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Uitvoeringsprogramma’s cultuur 2017-2020  
Het college van B&W en het college van GS stelden op 12 juli 2016 hun uitvoeringsprogramma’s 
cultuur vast. In grote lijnen volgden de gemeente en de provincie het advies van de Kunstraad, 
ook op ‘gevoelige’ onderwerpen als de steunfunctie cultuuronderwijs. Met het argument dat 
de Kunstraad meer uitgegeven had dan beschikbaar was, zijn beide colleges echter op sommige 
punten ook (inhoudelijk) afgeweken van het advies van de Kunstraad, zelfs van het eigen vooraf 
meegegeven financieel kader (zoals de verdeling van de budgetten steuninstellingen versus 
uitvoerende erfgoedinstellingen). Dit riep de nodige vragen op vanuit het culturele veld, de 
gemeenteraad en provinciale staten. 

Het provinciale uitvoeringsprogramma ging ter informatie naar Provinciale Staten. Op verzoek 
van de provincie bracht de Kunstraad nog een aanvullend advies uit over de aanvraag van het 
Cultuurhistorisch Centrum Winschoten (de aanvraag was te laat ingediend maar werd na bezwaar 
alsnog in behandeling genomen) en gaf een nadere duiding bij het advies van GRID, CultuurClick 
en Vrijdag. In een later stadium vroegen de gemeente en de provincie de Kunstraad een advies 
over de aanvraag voor de steunfunctie cultuuronderwijs van K&C. 

Bij de gemeente werd het uitvoeringsprogramma na een hoorzitting met het culturele veld 
vastgesteld door de gemeenteraad in november 2016. De gemeenteraad besloot alsnog extra 
middelen vrij te maken voor het Noordpool Orkest, Prime en Urban House. De middelen komen uit 
het vrij besteedbare budget voor 2017 waarbij aan het college is gevraagd om bij de eerstvolgende 
voorjaarsnota met een voorstel te komen voor een structurele bijdrage. Ook GRID ontvangt in 2017 
een eenmalige bijdrage, een motie om ook deze instelling te betrekken bij het meerjarenvoorstel 
haalde het niet. De gemeenteraad stemde verder voor om de introductie van een cultuur 
passepartout te onderzoeken. 
 
De Kunstraad is positief over het verminderen van de bureaucratie en de inhoudelijke monitoring 
van het culturele veld. De Kunstraad vindt het echter ongewenst dat de Kunstraad geen rol krijgt 
in deze monitoring, in tegenstelling tot de wens van het culturele veld en de procedure bij de 
Raad voor Cultuur en de landelijke cultuurfondsen. Vanwege zijn onafhankelijkheid en expertise 
is de Kunstraad van mening dat voor het toezicht op de realisatie van de plannen een inhoudelijk 
gesprek tussen de instellingen en de Kunstraad halverwege de beleidsperiode noodzakelijk is. Dit 
vormt mede de basis voor de beoordeling van de plannen voor de periode 2021-2024.  
 

“Wij willen daar graag aan toevoegen dat structureel ondersteunde instellingen het 
jammer vinden dat we slechts eenmaal per vierjarige kunstenperiode, contact met u 
hebben. Om doorlopend een vinger aan de pols te kunnen houden, en in gezamenlijkheid 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor ons actieve veld, bepleiten wij van harte een 
structureler contact met uw raad.”  

Simplon Poppodium & Vera Club– Robert Bangma  
Het Houten Huis – David van Griethuysen  
De Noorderlingen – Lotte Lohrengel  
Jonge Harten Theaterfestival – Marga Kroodsma  
Grand Theatre – Niek vom Bruch  
Noorderzon Performing Arts Festival – Femke Eerland 
uit: de brief van 4 april 2016 Zorgen en aandachtspunten 2017-2020

 
Ervaringen adviestraject  
De Kunstraad was te spreken over het gezamenlijke adviestraject van de gemeente en de 
provincie. De op elkaar afgestemde beleidskaders, de gezamenlijke communicatie, website en 
het e-mailadres maakten het adviestraject inzichtelijk. Ook het slechts eenmaal hoeven indienen 
van de plannen 2017-2020 en de mogelijkheid voor het geven van een toelichting hierop aan de 
Kunstraad, verminderde de werkdruk bij de instellingen. Door het gelijk trekken van de procedures 
was het voor de Kunstraad bovendien mogelijk om instellingen integraal en vanuit de positie in het 
gemeentelijke en provinciale bestel te beoordelen. 



16

Aan de andere kant zijn er aandachtspunten te benoemen. Instellingen die naast bij de gemeente 
en de provincie ook landelijk subsidie aanvroegen, overlegden een beleidsplan 2017-2020 
volgens een vooraf vastgesteld stramien. De Kunstraad vond het ontbreken van een beleidsplan 
bij de andere instellingen een gemis. Het aanvraagformulier was niet opgebouwd volgens de 
systematiek van een beleidsplan en kende bovendien geen begrenzingen in hoeveelheid tekst. 
De aanvragen werden hierdoor meer eenvormig en te weinig specifiek, wat de advisering door de 
Kunstraad heeft bemoeilijkt. Slechts een enkele instelling voegde eigenhandig een beleidsplan 
toe. Ook bleken de strategische doelen algemeen geformuleerd en daarmee door de instellingen 
meervoudig te interpreteren interpreteren of werden de doelen (nog) niet vertaald naar concrete 
activiteiten. 
 
De Kunstraad had bij de advisering over de plannen te maken met uitgebreide en specifieke 
criteria enerzijds terwijl er ook ruimte door gemeente en provincie werd geboden om per 
instelling een advies op maat uit te brengen en daarbij te kijken naar de eigenheid van de 
organisatie. Om hierin de goede balans te vinden was niet altijd eenvoudig. 

Tenslotte blijkt iedere cultuurnota advisering weer hoe moeilijk het traject is te plannen. 
Wanneer aanvragen later binnen komen dan gepland, neemt de tijdsdruk in de advisering bij de 
Kunstraad toe. Het beoordelen van de 76 aanvragen in een tijdsbestek van enkele maanden was 
in de praktijk een zeer inspirerende maar zeker ook arbeidsintensieve taak voor de adviseurs, 
projectsecretarissen, bureau en bestuur. 

De Poetic Disasters Club, het junior gezelschap van Club Guy & Roni, maakte de theatrale en muzikale voorstelling 
KASPAR: een bewerking van een toneelstuk van de avant-gardistische Oostenrijkse schrijver en toneelmaker Peter 
Handke (1942). 
 

Club Guy & Roni – KASPAR. Toegekend bedrag € 10.000. Fotograaf: Knelis. 
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Naast de eigen activiteiten vervult de Kunstraad een rol als gesprekspartner en verbinder voor het 
culturele veld. In 2016 is hieraan op de volgende manier invulling gegeven. 
 

4.1. crowdfunding 
De Kunstraad Groningen is in 2012 partner geworden van 
voordekunst.nl, een organisatie voor crowdfunding in de 
cultuursector. Doelstellingen van voordekunst zijn het 
ondernemerschap in de kunstsector te stimuleren en het 
maatschappelijk draagvlak voor kunst te vergroten. Crowdfunding is een manier om aanvullende 
financiering voor cultuuractiviteiten te realiseren met hulp van het publiek, de crowd. De 
samenwerking van de Kunstraad met voordekunst uit zich in een aparte webpagina voor projecten 
in Groningen in aanvulling op de landelijke website. Het portal is vooral een service van de 
Kunstraad aan het culturele veld en donateurs in Groningen.  

In 2016 heeft voordekunst voor culturele ondernemers op het kantoor van de Kunstraad twee 
spreekuren gehouden (in juni en oktober). 14 mensen hebben gebruik gemaakt van het spreekuur 
om met een medewerker van voordekunst hun plan te bespreken en advies te krijgen. De 
spreekuren in Groningen werden door de deelnemers zeer gewaardeerd. De Kunstraad was op 
2 november 2016 aanwezig bij de landelijke partnerdag van voordekunst in Amsterdam waarin 
gesproken werd over de plannen voor de periode 2017-2020.  

In 2016 werd in Groningen via voordekunst € 52.307 aan projectgelden opgehaald. Het gemiddelde 
doelbedrag en het slagingspercentage zijn enigszins gedaald ten opzichte van 2015 terwijl er 
landelijke groei was voor het platform voordekunst. Het laat zien dat crowdfunding in Groningen 
nog niet vanzelfsprekend is en het dus aan te bevelen is meer aandacht te richten op deze vorm 
van financiering en publieksbinding, in zowel stad als provincie.  

Tabel 9: projecten in Groningen op voordekunst in 2016 en voorgaande jaren 

2016 2015 2014 2013

Aantal projecten 19 21 12 34

Grootste discipline film/muziek muziek theater muziek

Totaal opgehaald € 52.307 € 64.985 € 36.761 € 84.214

Gemiddeld 
doelbedrag

€ 2.906 € 3.094 € 3.063 € 2.476

Aantal donateurs 715 1181 409 1226

Slagingspercentage 61% 64% 55% 68%

4.2. spreekuur cultuur+onderneMen 
De Kunstraad organiseerde in 2016 ook spreekuren voor kunstenaars, creatieve ondernemers 
en culturele organisaties met vragen op het gebied van loopbaanbegeleiding, marketing en 
governance. Drie adviseurs van Cultuur+Ondernemen verzorgden op 8 november 2016 een 
spreekuur op het kantoor van de Kunstraad. In totaal maakten 15 mensen (17 in 2015) hiervan 
gebruik.  

“De Kunstraad Groningen vroeg Cultuur+Ondernemen zo’n twee jaar geleden om 
oriëntatiegesprekken bij hen op locatie te komen voeren. Dat doen we met plezier!  
We werken graag samen met partners in het land die net als wij de cultuursector willen 
versterken. Kunstraad Groningen heeft een groot netwerk en als we beiden bekend maken dat 
er gesprekken door ons gevoerd gaan worden komen er meteen veel aanmeldingen binnen. De 
gesprekken zijn zowel voor culturele organisaties als voor kunstenaars bedoeld en kunnen gaan 
over bijvoorbeeld: financieren, governance, samenwerking, loopbaanontwikkeling. We merken 
dat de deelnemers de gesprekken op locatie in Groningen zeer waardevol vinden.”  

Karen de Meester, programmamanager Ondernemen.
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4.3. fondsenoverleg

Net als voorgaande jaren vond in 2016 maandelijks het zogenoemde Fondsenoverleg plaats dat 
gecoördineerd wordt door de Kunstraad. Deelnemers aan het overleg zijn het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Groningen, het J.B. Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, het Fonds voor de 
Landbouw, de Emmaplein Foundation, de Stichting Beringer Hazewinkel, het VSB fonds en de 
Kunstraad. In 2016 sloot ook het Leefbaarheidfonds van de NAM aan bij het overleg.  
Het fondsenoverleg is vooral bedoeld als spreekuur voor potentiële aanvragers. Wie een globaal 
idee wil laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk wil presenteren, kan op afspraak 
een presentatie geven en meteen feedback krijgen. Op deze manier weten aanvragers snel bij 
welke fondsen zij voor een bijdrage in aanmerking zouden kunnen komen of hoe zij hun kansen op 
een bijdrage kunnen vergroten. Het fondsenoverleg wordt door potentiële subsidieaanvragers druk 
bezocht en gewaardeerd. In totaal maakten in 2016 47 initiatiefnemers (44 in 2015) gebruik van 
het spreekuur.
Het fondsenoverleg is er ook voor afstemming tussen de fondsen onderling en het delen en 
vergaren van kennis over actuele ontwikkelingen in het kunstenveld.  

4.4. noord-pool  
Op verzoek van de Noordelijke overheden hebben Keunstwurk 
Friesland, Kunst & Cultuur Drenthe en de Kunstraad Groningen 
in 2014 Noord-pool opgezet. Noord-pool is een openbare 
databank met een overzicht van professionals uit de culturele 
sector uit Drenthe, Friesland en Groningen. Het gaat om 
professionals die belangstelling hebben voor een functie als adviseur of bestuurder/toezichthouder 
in een fonds, adviesraad of bestuur in de cultuursector (elders) in Nederland, zoals het Fonds 
Podiumkunsten, het Fonds voor Cultuurparticipatie of de Raad voor Cultuur.  
Doel van de databank is het inzichtelijk maken welke professionals vanuit het Noorden beschikbaar 
zijn. Een ander doel is kandidaten uit het Noorden te stimuleren om in eerder genoemde fondsen, 
adviesraden of besturen deel te nemen.  
Adviesraden en fondsen kunnen zelf zoeken in de databank en vacatures bij Noord-pool melden 
zodat deze op de website worden geplaatst en de kandidaten in de databank op de vacatures 
worden geattendeerd.

In 2016 is in samenspraak met de provincie Groningen als opdrachtgever een tussentijdse evaluatie 
uitgevoerd. Hieruit bleek dat de website goed is ontvangen door de kandidaten en technisch 
goed werkt. De databank is ook goed toegankelijk voor de landelijke raden en fondsen; zij 
kunnen makkelijk adviseurs/bestuurders zoeken (via de zoektermen expertise, ervaring, leeftijd 
en geslacht) en benaderen. Een nadeel bleek dat professionals die zijn benaderd om zich in te 
schrijven in de databank al op meer platforms actief zijn (zoals linked-in) en reserves hebben 
om zich ook in te schrijven op Noord-pool. Ook werd door sommige professionals aangegeven dat 
men wel op een ‘papieren namenlijst’ wil staan maar niet op een openbare website. Het feit dat 
het aantal vacatures voor functies bij landelijke adviesraden en fondsen (waarvoor de website is 
bedoeld) beperkt, leidde er daarnaast toe dat er weinig actie is op de site. 
Om de databank meer te benutten is de website halverwege het jaar naast de landelijke vacatures 
opengesteld voor vacatures van besturen en/of adviesraden uit Noord-Nederland. Hieraan bleek in 
de praktijk behoefte, zowel vanuit het culturele veld als bij de kandidaten in de databank. 
Eind 2016 waren ruim 60 kandidaten (50 in 2015) ingeschreven. In totaal zijn er 24  vacatures  
(7 in 2015) geplaatst. 
 

4.5. saMenwerken en verbinden  
Naast uitoefening van de kerntaken is het van belang een goede relatie te onderhouden met het 
culturele veld. Belangrijk doel is om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.

In 2016 participeerde de Kunstraad in de vervolggesprekken van VNO NCW Noord over de 
oprichting van een Noordelijk cultuurfonds. De kaders van het fonds die eerder met betrokkenen 
uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de culturele sector werden opgesteld, werden vertaald 
in een beleidsplan en profielen voor de adviescommissies community, cultuur en financiën, die in 
2016 werden gepresenteerd. Hierna vond de werving plaats van de commissievoorzitters en werd 
veel energie gestoken in de financiële opbouw van het fonds.   
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De Kunstraad nam in 2016 deel aan diverse bijeenkomsten en debatten zowel binnen als buiten 
Groningen, waaronder de OCW conferentie Cultuur in Beeld, een debat van de Boekmanstichting 
en het Landelijk Kennis Centrum voor Amateurkunst en Cultuureducatie (LKCA) met de 
woordvoerders cultuur uit de Tweede Kamer, een gesprek met politici en cultureel ondernemers 
uit Noord-Nederland over de toekomst van het cultuurbeleid tijdens Eurosonic Noorderslag en een 
brainstorm over het gemeentelijk amateurkunstbeleid in de Euroborg. Ook nam de Kunstraad deel 
aan een informatiebijeenkomst over Europese subsidies in het provinciehuis, een conferentie van 
het geschiedenisnetwerk Noord-Nederland in het Rijksarchief te Assen en de netwerkbijeenkomst 
We the North in Leek.  
Daarnaast was de Kunstraad onder meer aanwezig bij uitreiking van de VSB Poëzieprijs die op 
initiatief van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) voor het eerst plaats vond in 
Groningen, de oratie van Andreas Blühm als bijzonder hoogleraar kunstgeschiedenis, musea en 
maatschappij en de start van Cultuur Pakt Noord tijdens Noorderzon. Cultuur Pakt Noord is een 
gezamenlijk initiatief van de culturele sector in Groningen om mensen actief te verleiden om te 
doneren aan cultuur, waarbij het mogelijk is om aan een individuele instelling te geven of aan 
alle deelnemers. Deelnemers zijn Club Guy & Roni, De Noorderlingen, Grand Theatre, Groninger 
Forum, Jonge Harten Festival, Noord Nederlands Toneel, Beeldlijn en Vera. 

Verder werden individueel gesprekken gevoerd met diverse culturele instellingen waarin het 
advies 2017-2020 en de uitvoeringsprogramma’s cultuur van gemeente en provincie de centrale 
gespreksonderwerpen waren. Ook politieke partijen wisten de weg naar de Kunstraad te vinden. 
Zo gingen verschillende fracties van zowel provinciale staten als de gemeenteraad met de 
Kunstraad in gesprek over het advies van de Kunstraad in relatie tot de besluiten van de colleges 
van B&W en GS. 

Net als voorgaande jaren gaf de Kunstraad presentaties over het werk van de raad aan studenten 
van het Prins Claus Conservatorium. Het stimuleren van het eigen ondernemerschap komt daarbij 
ook uitgebreid aan bod. 

“Het Prins Claus Conservatorium biedt zowel in de bachelor als master modules aan om de 
ondernemende vaardigheden van de student te ontwikkelen. Dit is van belang omdat het 
werkveld in de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd. In het derde jaar krijgen de studenten 
de gelegenheid om culturele instanties in Groningen te bezoeken. De Kunstraad Groningen 
is al vele jaren partner in dit programma. De studenten worden geïnformeerd over de 
werkzaamheden van de Kunstraad, de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie voor 
(eigen) projecten en hoe je je als musicus profileert en een netwerk opbouwt. Een adviseur van 
de Kunstraad, die zelf actief is als musicus, geeft daarvoor tips. De bijeenkomsten worden door 
het PCC en de studenten als zeer waardevol ervaren.”

Remco de Haan, coördinator modules ‘ondernemende musicus’  
Prins Claus Conservatorium. 

Gedurende het gehele jaar zijn door adviseurs, medewerkers en bestuur van de Kunstraad 
culturele activiteiten bezocht. 

4.6. coMMunicatie 
De Kunstraad communiceerde in 2016 naast mail en mondeling contact, via de website, 
nieuwsbrieven en twitter met subsidieaanvragers, de Groningse kunstinstellingen en de politiek. 
Op de website is alle informatie te vinden over de verschillende subsidiebudgetten en de 
wijze van aanvragen. Ook de door de Kunstraad uitgebrachte adviezen zijn via de website te 
downloaden. De website wordt veelvuldig bezocht en door gebruikers gewaardeerd vanwege de 
toegankelijkheid van de informatie. In 2016 verschenen drie nieuwsbrieven. Naast het overzicht 
van de subsidietoekenningen waren de belangrijkste items de advisering 2017-2020 en de door de 
Kunstraad georganiseerde spreekuren en informatiebijeenkomsten.  
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5.1. bestuur 
In 2016 hadden de volgende leden zitting in het bestuur: 
•	 Hans van Maanen, voorzitter. Emeritus hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen. 
•	 Jaap Bos, penningmeester. Voormalig directeur Deutsche Bank Nederland.
•	 Myriam Jansen, bestuurslid. Organisatie- en communicatieadviseur, voormalig wethouder 

cultuur gemeente Meppel.
•	 Hanka Otte, bestuurslid. Postdoc onderzoeker Universiteit Antwerpen, onderzoeksdocent Prins 

Claus Conservatorium, voormalig beleidsmedewerker cultuur.
•	 Peter Vermeulen, bestuurslid. Voormalig vice-president van de Groninger Rechtbank.
•	 Rika Pot, bestuurslid. Burgemeester Appingedam.
 
Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn trad in 2016 Peter Vermeulen af, nadat Simone 
Lippens eind 2015 was afgetreden. Op basis van een openbare oproep traden Myriam Jansen en 
Hanka Otte toe tot het bestuur. 
Eind 2016 werd de procedure gestart voor het werven van een nieuwe voorzitter. Dit gebeurde 
in overleg met de gemeente en de provincie die de voorzitter formeel benoemen. In dit kader 
bleef Rika Pot op verzoek van het bestuur eind 2016 aan tot er meer zicht was op een geschikte 
opvolging. Het complete rooster van aan- en aftreden van bestuur en kerncommissie is opgenomen 
in de bijlage.
Het bestuur kwam in 2016 in totaal negen keer bijeen. Belangrijkste agendapunt was de advisering 
2017-2020 inclusief het overleg met de wethouder en gedeputeerde naast de reguliere taken als 
de incidentele subsidieadviezen en de werving van de nieuwe voorzitter. 

5. Organisatie en overleg

 

Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar plaatsvindt in een 40-tal steden door het hele land. In elke 
stad treden op één avond circa 35 opkomende Nederlandse bands en artiesten op bij een twintigtal podia. De  
programmering is niet gebonden aan een muziekstijl en geeft een overzicht van wat op live muziekgebied – buiten  
de mainstream om – in Nederland gebeurt. De Popronde vond op 6 oktober 2016 plaats in Groningen. 
 

Stichting Popwaarts – Popronde 2016. Rilan & the Bombardiers. Toegekend bedrag € 7.500.  
Fotograaf: Sharon & Maureen Photografie. 
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5.2. adviseurs  
De adviezen over de aanvragen van het Incidenten- en amateurkunstbudget worden voorbereid en 
opgesteld door de kerncommissie, hierin bijgestaan door een groep extern adviseurs. 
Voor (on)gevraagde beleidsadviezen stelt het bestuur tijdelijke commissies samen. 
De adviseurs zijn niet in dienst bij de Kunstraad maar ontvangen een vacatievergoeding voor hun 
werkzaamheden. 
Bij de samenstelling van de commissies en het aantrekken van adviseurs wordt een evenwicht 
gezocht tussen directe bekendheid met Groningse instellingen en een onafhankelijke opstelling 
ten opzichte van die instellingen. Evenzeer moet een evenwicht bestaan tussen specialisten in een 
bepaald facet van kunst en cultuur en generalisten die vanuit meerdere invalshoeken kijken naar 
de ontwikkelingen in de kunsten en in het cultuurbeleid. Adviseurs van de kerncommissie hebben 
in de regel drie jaar zitting met de mogelijkheid tot verlenging van nog een termijn. 
 
Ter inspiratie voor gemeente, provincie, bestuur, bureau en adviseurs hield Thuur Caris op 17 
november 2016 een presentatie over zijn proefschrift The Art of Interruption: Concepts of art as 
a cooperative citizen practice driving cultural innovation and social change. Caris is verbonden 
aan Minerva Academie voor Popcultuur en concludeert in zijn proefschrift dat het openbaar 
bestuur kunst niet alleen zou moeten beschouwen als een sector van de creatieve industrie, als 
volksvermaak of als een instrument om de openbare orde te bewaren, maar ook als een arena van 
actief burgerschap dat de samenleving helpt ontwikkelen en bestendigen. Ook kunstenaars zouden 
de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de kwaliteit van het menselijk samenzijn dat zij met 
hun werk teweegbrengen. De Kunstraad beoordeelt ook zelf subsidieaanvragen naast de artistiek-
inhoudelijke waarde op de maatschappelijke waarden.  

Kerncommissie 
De kerncommissie bestond in 2016 uit:
•	 Quirijn van den Hoogen, technisch voorzitter
•	 Toos Arends, beeldende kunst en vormgeving
•	 Remco de Haan, muziek 
•	 Nina Thunnissen, theater, community art
•	 Jo Willems, theater, lichte en klassieke muziek, letteren  
•	 Saskia Jeulink, film, theater

Eind 2016 werd Wout Brinkhuis benoemd als opvolger van Quirijn van den Hoogen. Wout Brinkhuis 
heeft een juridische achtergrond en was chef kabinet bij de gemeente Groningen. Voor een goede 
overdracht trokken de vertrekkende en nieuwe voorzitter twee vergaderingen samen op. 

Extern adviseurs 
De groep van extern adviseurs is in feite een kaartenbak van deskundigen waarop bij het 
beoordelen van de subsidieaanvragen een beroep kan worden gedaan. Deze adviseurs zijn niet 
vast verbonden aan de Kunstraad maar zijn op afroep beschikbaar. Het betreft deskundigen in alle 
disciplines. Er is regelmatig nieuwe aanwas van adviseurs; sommige hiervan stromen door naar de 
kerncommissie. In bijlage 2 is het overzicht opgenomen van adviseurs die in 2016 zijn ingezet.
 
Commissies advisering cultuurnota’s 2017-2020 
Voor de advisering 2017-2020 waren de volgende commissies actief: 

Commissie erfgoed 

Jan Dirk Gardenier  
(voorzitter)

CAB Onderzoek en Advies, voorheen Centrum voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling, Borg Verhildersum

Gerda Brethouwer Aaltense musea/VVV Aalten, participatietrajecten Amsterdam

Johan Kruiger BügelHajema adviseurs, voorheen Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

Bert Looper Tresoar, voorheen stadsarchivaris, Historisch Centrum Overijssel

Olav Reijers Consultant, voorheen Drents Plateau
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Commissie kunsten

Patty Wageman  
(voorzitter)

De Buitenplaats, Kunsthalle Emden, voorheen Boymans, Groninger 
Museum

Carolien de Boer Gemeente Amersfoort, Lucy Utrecht

Mike Iking Consultant, adviseur gemeente Deventer, voorheen Fonds Podiumkunsten

Anneke Jansen Fringe festival, adviseur Fonds Podiumkunsten

Jacob Lekkerkerker Componist, musicus, voorheen adviseur Amsterdams Fonds voor de Kunst

Giel Pastoor Parktheater Eindhoven, Cultuur+Ondernemen, voorheen Afslag Eindhoven

Commissie steuninstellingen en overige instellingen

Marjolein de Boer  
(voorzitter)

Academie voor Cultuurmanagement, voorheen Nederlandse Museum 
Vereniging, VSB Fonds, Mauritshuis

Chris van Koppen Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur, Sjaalman Media

Astrid Rass Artez, Vereniging CultuurProfielScholen, voorheen Stichting Leerplan 
Ontwikkeling

Daarnaast zijn de volgende adviseurs in het adviesproces betrokken geweest: Sylvia Dornseiffer, 
Loes Heebink, Saskia Jeulink, Lineke Kortekaas, Andrea Möller, Iris Offringa, Bert Oling, Ron 
Overbeek, Peter Propstra, Jellie Tiemersma, Jo Willems en Eeuwe Zijlstra.  

5.3. bureau 
De Kunstraad beschikt over een bureau bestaande uit een directeur, een secretaris en een 
officemanager. In 2016 hebben zich geen personele wijzigingen voorgedaan. Het grootste deel 
van de werktijd werd besteed aan de cultuurnota advisering 2017-2020, de afhandeling van de 
incidentele subsidieaanvragen alsmede het onderhouden van de contacten met het culturele veld. 
 
Het hele jaar werkte een medewerker van de gemeente Groningen een dagdeel per twee weken 
bij de Kunstraad ten behoeve van de archivering.  
 
In 2016 waren twee tijdelijke projectsecretarissen ingehuurd voor de cultuurnota advisering 2017-
2020. Deze secretarissen waren actief tot en met de presentatie van het advies op 26 mei 2016. 
Daarnaast is gedurende het cultuurnota adviestraject ruimte geboden voor een leer-werkplek. 
Gedurende de cultuurnota advisering is de functie van de directeur voor de periode van een half 
jaar met een dag in de week uitgebreid. 

Op het bureau waren werkzaam in 2016: 
• Ebrien den Engelsman, directeur (0,6 fte).
• Annette Steenhuisen, secretaris/beleidsmedewerker (1 fte), detachering gemeente Groningen.
• Antje van der Meulen, officemanager (1 fte).
• Theresia Verkerk, archivering (0,05 fte), detachering gemeente Groningen.
• Alice Duiven, projectsecretaris, vanaf 1 december 2015 tot 1 juni 2016, deeltijdcontract.
• Nina Thunnissen, projectsecretaris, vanaf 1 december 2015 tot 1 juni 2016, deeltijdcontract.
• Sophie Beekman, werkervaringsplek, vanaf 1 december 2015 tot 1 mei 2016, stagecontract.
Het bureau had in 2016 bij de start van de cultuurnota advisering te maken met ziekte. De taken 
zijn desondanks goed opgepakt maar het toonde wel aan hoe kwetsbaar het bureau is bij ziekte. 
 
Voor de kosten van het bureau en de adviseurs ontving de Kunstraad in 2016 een 
exploitatiesubsidie van €154.000 van de gemeente en €134.100 van de provincie Groningen. De 
gemeente en provincie Groningen verleenden een aanvullende bijdrage van € 137.350 voor de 
cultuurnota advisering.  

In 2016 was het nieuwe subsidieadministratiesysteem actief en zijn de voorbereidingen getroffen 
voor het digitaal aanvragen van subsidie. Verder zijn openstaande subsidiedossiers uit voorgaande 
jaren bijgewerkt, waarvan het overzicht is verwerkt in de jaarrekening 2016.  
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5.4. overleg Met de overheden 
Op 18 mei 2016 vond bestuurlijk overleg plaats met gemeente en provincie over het concept 
adviesrapport 2017-2020, gevolgd door de overhandiging van het definitieve rapport op 26 mei 
2016. In september sprak een bestuurslid en de directeur van de Kunstraad met de gedeputeerde 
waarin informeel ervaringen werden gedeeld en standpunten werden toegelicht. Het verzoek van 
de Kunstraad voor een soortgelijk gesprek met de wethouder (na vaststelling van de cultuurnota 
door de gemeenteraad), werd niet ingewilligd. 
Ambtelijk heeft veelvuldig gezamenlijk overleg plaatsgevonden met name over de advisering 
voor de cultuurnota’s 2017-2020. Zo sprak de projectgroep advisering cultuurnota 2017-2020 op 
vooraf vastgestelde momenten met de verantwoordelijke contactpersonen bij de gemeente en de 
provincie.  
Aan het eind van het adviestraject nam de deelname van ambtelijke zijde door ziekte en werkdruk 
af. Om goed uitvoering te kunnen geven aan zijn taken heeft de Kunstraad aangegeven dat zij 
in de toekomst regelmatig en op strategisch niveau overleg met de gemeente en de provincie 
wenselijk acht.   
 

tot slot 
2016 was een vol en turbulent jaar voor de Kunstraad. Vanzelfsprekend reflecteert de Kunstraad 
ook zelf op het verloop van de activiteiten en de samenwerking met zijn opdrachtgevers en het 
culturele veld. In de kern is de Kunstraad tevreden over zijn rol en betekenis voor een sterke 
en levendige culturele infrastructuur. Echter, de Kunstraad wil vaker overleg met overheden/
opdrachtgevers om zo elkaar beter te betrekken in denkprocessen. Daarnaast wil de Kunstraad 
meer inhoudelijk debat met stakeholders in de stad en provincie.
Dit is een uitgave van de Kunstraad Groningen (Groningen, mei 2017) 
 

Vijftien jongeren tussen de 13 en 18 jaar nemen het publiek mee op reis door de filmgeschiedenis. Jonglerend met 
genres, brengen de jeugdige stuntmannen en -vrouwen van Circus Santelli met hun acrobatische kunsten bekende 
scènes uit Hollywood tot leven. 
 

Jeugdcircus Santelli – At the movies (Circus en Film). Toegekend bedrag € 5.000. Fotograaf: Heidi van der Veen. 
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Kunstraad Groningen 
St. Jansstraat 2g 
9712 JN Groningen  
050-3600637 
 
Tekst: 
Ebrien den Engelsman, Annette Steenhuisen

Eindredactie en productie: 
Antje van der Meulen

Vormgeving: 
Wienos 
 
 

colofon



25
Jaarverslag Kunstraad Groningen 2016 | Bijlage 1

budget aanvrager activiteit  toegekend Het Verhaal 
van 
Groningen

2014/0385 Stichting Pinksterblom Berookte Beelden & Verder!  € 1.500 

2014/0388 Stichting Beeldlijn Matthijs Rölling  € 10.000  a

2014/0391 Stichting Jazz in Groningen Concertseizoen 2016  € 10.000 

2014/0394 Stichting Route Kunst aan Huis Atelierroute Lauwersland 2016  € 790   a 

2014/0398 De Jongens Driest Jubileumconcert en compositie-
opdracht  € 1.300 

2014/0399 Stichting Dansvoorziening Noord KASPAR  € 10.000 

2014/0401 René de Rooze Vloeibare Herinneringen  € 3.000  a 

2014/0402 Stichting Terug naar het Begin Terug naar het Begin  € 15.000  a 

2014/0404 Galerie Werfkade 16 Hoogezand Centraal  € 2.500 

2014/0408 Stichting Luthers Bach Ensemble Concertseizoen 2016-2017  € 15.000 

2014/0410 Stichting Sign In Praise of Shadows  € 4.100 

2014/0411 Stichting Peerd Hoes en Heerd  € 15.000  a 

2014/0423 Laura Hospes Photography UCP-UMCG  € 5.000 

2014/0424 Stichting Jeugdcircus Santelli Circus en Film  € 2.500 

2014/0426 Stichting Streekhistorisch Centrum Witte Olifanten IV  € 2.500 

2014/0427 Stichting Buro05 Duplex  € 4.000 

2014/0428 Stichting Erfgoedpartners Spinbarg  € 10.000  a 

2014/0430 Stichting Z&S Zienemaan en Sterren  € 15.000 

2014/0435 Stichting Passionate Bulkboek Write Now! 2016  € 2.134 

2014/0436 Stichting ZomerJazzFietsTour ZomerJazzFietsTour 2016  € 15.000 

2014/0437 Edan Gorlicki Boiling Cold  € 12.400 

2014/0438 Stichting BUOG Boer zegt  € 10.000  a 

2014/0439 Stichting Popwaarts Popronde 2016  € 7.500 

2014/0442 Stichting SEENIK i.o. Eye Candy / Grunn Flix  € 2.100 

2014/0443 Richard Bolhuis Roots with No End  € 11.500 

2014/0444 Dineke Oosting Vrijheid van Geest  € 385 

2014/0445 Stichting Heisa Was  € 7.500 

2014/0446 Rederijkerskamer Iovivat Wat U Wilt  € 2.790 

2014/0447 Stichting Tschumipaviljoen Fotografische reis  € 3.900 

2014/0451 Studio Marcel de Vries Schip te Water!  € 1.400  a 

2014/0452 JAZZJAM@SMEDERIJ Concertserie 2016-2017  € 2.000 

2014/0457 Studievereniging IK Carriéredagen  € 200 

2014/0469 Stichting Drents Kamerkoor Annelies  € 1.000 

2014/0472 Stichting Taptoe Groningen Middagconcerten  € 2.000 

2014/0473 Wijkvereniging Tuinwijk Luisterwijk  € 2.500 

2014/0475 StiBéONN Orgelfestival Freytag/Schnitger  € 1.000 
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Bijlage 1

overzicht verstrekte subsidies 2016
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budget aanvrager activiteit  toegekend Het Verhaal 
van 
Groningen

2014/0477 Stichting Iemandsland De Kronieken van Kapitein Kolk  € 5.000 

2014/0481 Stichting Activiteiten Muziekbond Muziekfestival Borkum  € 2.500 

2014/0482 Stichting Cr. Vrouwenkoor Sola 
Gratia Concertreeks 50 jaar Sola Gratia  € 1.500 

2014/0485 Stichting Musica Antiqua Nova Seizoensprogramma 2016-2017  € 12.600 

2014/0487 Galerie Lichtzone Trots op Groningen  € 1.680 

2014/0488 Douwe Eisinga Driekorenproject  € 4.500 

2014/0489 Stichting Popfabryk Jannes van der Wal  € 3.150  a 

2014/0494 Stichting Concerten Nicolaïkerk Koorproject  € 1.000 

2014/0499 Stichting Haydn Muziek Festival Haydn Muziek Festival 2016  € 1.200 

2014/0500 Kunstruimte Galerie Block C Hans Peter Feldmann  € 3.973 

2014/0501 Stichting De Dames Slier Opa's, wat heb je eraan?  € 6.300 

2014/0502 Stichting Kunst om de vijvers 
Veendam Kunst om de vijvers Veendam  € 840 

2014/0503 Theaterstichting Klaver8 Niks Aan!  € 2.520 

2014/0507 The Famondio Singers Jubileumconcert   € 1.750 

2014/0508 Stichting Vocaal Ensemble 
Cantabile Concert 300 jaar Vivaldi  € 1.200 

2014/0512 Stichting Bird Productions i.o. Terra Incognita  € 8.400 

2014/0514 Stichting ID De Ideale Drenkeling  € 4.200 

2014/0515 Kompagnie Kistemaker Missie Márquez deel 4, 5 en 6  € 7.140 

2014/0516 Stichting THTR Das Kabarett  € 10.080 

2014/0517 Stichting Poëziebus Poëziebus Groningen  € 2.940 

2014/0518 Stichting 6kmperuur10mdiep Kunstenaarsboekenproject  € 420 

2014/0519 Stichting Theatergroep WAARK Ida en Ebbo  € 12.600  a 

2014/0520 Stichting soundsofmusic soundsofmusic 2016  € 12.600 

2014/0521 Stichting House of Design Wonen in Groningen  € 4.200 

2014/0522 Stichting Urban House Crossing Borders  € 6.000 

2014/0523 Stichting Platform GRAS Urban Tour  € 4.528 

2014/0526 Stichting SpeelGoud Uut de Hoogte seizoen 2  € 10.500  a 

2014/0527 Stichting Egidius Best of Leidse Koorboeken  € 2.100 

2014/0529 Stichting Theater te Water Documentaire TtW  € 12.600  a 

2014/0530 René Duursma Documentaire Vera  € 12.600  a 

2014/0532 Federatie van Groninger Muziek 
Corpsen FGMC Kerstconcert 2016  € 1.500 

2014/0535 Stichting Wereld Pers Foto 
Groningen World Press Photo tentoonstelling  € 10.000 

2014/0539 Stichting Abdijconcerten Aduard Ballade  € 10.000 

2014/0543 Stichting Kamerkoor Northern 
Voices A Coronation Concert  € 935 

2014/0546 Stichting Folk Groningen Activiteitenplan 2016-2017  € 9.000 
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budget aanvrager activiteit  toegekend Het Verhaal 
van 
Groningen

2014/0547 Stichting het Aardappelfeest Het Aardappelfeest 2016  € 3.000 

2014/0554 Stichting Toneelgroep Jan Vos Koning van het Grasland  € 15.000 

2014/0555 Stichting YoungGangsters Shake it  € 10.000 

2014/0556 Stichting Het Complot Een vreemde gast  € 2.000 

2014/0558 Koninklijke CMV Excelsior 
Grijpskerk Pamietamy  € 2.500 

2014/0559 Stichting Hinszorgel Leens 50 jaar Orgelconcerten Leens  € 3.000 

2014/0560 Stichting Kunstbende Kunstbende Groningen 2017  € 12.500 

2014/0561 Stichting Museum Sint Bernardushof Concert Super Librum  € 1.850 

2014/0565 Nina Wijnmaalen It isn't the sun but the moon <…>  € 2.750 

2014/0568 Stichting Sappe de Pachtinner Sappe de Pachtinner  € 2.500  a 

2014/0569 Stichting Timbre Groningen Slow Music Festival  € 2.000 

2014/0570 Stichting Iemandsland Roegzand  € 10.000  a 

2014/0573 Jaime Ibanez I started a second hand shop <…>  € 8.500 

2014/0574 Fedde Hoekstra Het Kleine Paleis  € 15.000 

2014/0581 Stichting Kunst te Gast Jazz te Gast 2017  € 15.000 

2014/0582 De Salon about:blank  € 7.500 

2014/0584 GOOV Muziektheater Ontwikkelkosten Buitenspel  € 5.000 

2014/0586 Stichting Peter de Grote Festival Peter de Grote Festival 2016  € 23.400 

2014/0588 Stichting Nationale Herdenking 
Joure Uit het dagboek van Anne Frank  € 1.500 

2014/0589 Stichting tgECHO Wat is Normaal?  € 2.000 

2014/0590 Stichting Concerten Nicolaïkerk Markus Passion  € 2.500 

2014/0591 Eddie Marsman Tonnis Post Fotodag  € 1.500  a 

2014/0592 Muziekvereniging CBS Grachten concert  € 1.500 

2014/0593 Stichting Activiteiten Muziekbond Muziekfestival Borkum  € 2.500 

2014/0594 Stichting Activiteiten Muziekbond ToekomstMuziek  € 1.500 

2014/0595 Stichting Pandeon Veur Aaltied  € 1.000  a 

2014/0596 Roman Hageman Foreshadow  € 1.500 
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2014/0474 Orgelcommissie Der Aa-kerk Maandagavond orgelserie  € 1.500 

2014/0486 Stichting Groningen Orgelstad Jaarprogramma 2016 + 
Schnitgerfestival  € 13.500 

2014/0488 Douwe Eisinga Driekorenprojec  € 3.000 

2014/0598 Stichting Groningen Orgelstad Website Orgelstad  € 593 O
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budget aanvrager activiteit  toegekend 

2014/0419 Stichting Samenwerkende Muziekdoc. N-N Orvelter Muziekdagen 2016  € 750 

2014/0424 Stichting Jeugdcircus Santelli Circus en Film  € 2.500 

2014/0454 Stichting NOM / KamerFilharmonie Der Aa Het Friese Universum  € 2.500 

2014/0455 Stichting Vocaal Ensemble A Capelli The Torment of Man  € 500 

2014/0456 Stichting Groninger Studenten Toneel Het Proces  € 850 

2014/0459 Stichting FlauweCult Collectief Acteursontwikkeling en een productie  € 1.500 

2014/0460 Vereniging Vocal group MuiscalAnders VIJF!  € 750 

2014/0461 Kamerkoor Tiraña Familie Bach  € 1.000 

2014/0462 Harmonie Patrimonium Dubbelspel XL  € 2.500 

2014/0463 Stichting Noordelijk Bach Consort Van Pasen naar Pinksteren  € 1.219 

2014/0464 Musicaltheatergroep Vals Alarm RENT  € 7.500 

2014/0465 Projectkoor Plenum Kolossale Barok  € 593 

2014/0468 Vrouwenkoor Mrs. Johnson Waterklanken  € 2.500 

2014/0478 A-Way Theatre Productions Bang, Bang, You're Dead  € 188 

2014/0490 Stichting Taptoe Groingen 26e Taptoe Groningen  € 2.500 

2014/0491 Anneke Hoekman Zomerconcert blokfluitleerlingen  € 300 

2014/0493 Stichting Kamerkoor Moderato Cantabile Jubileumconcert  € 800 

2014/0497 Stichting Focus Vocaal Focus Vocaal Uitgelicht  € 2.500 

2014/0498 Stichting Groninger Studenten Cabaret 
Festival

30e Groninger Studenten Cabaret 
Festival  € 2.500 

2014/0506 Projectkoor Noord-Nederland Concert  € 1.500 

2014/0509 Kamerkoor Dualis Oorsprong en Dood  € 1.950 

2014/0510 Noord Nederlands Concert Koor De Vespers  € 2.500 

2014/0531 VIP Zwemfest Festival  € 600 

2014/0533 Stichting FlauweCult Collectief De TSO workshop serie  € 430 

2014/0534 Stichting Theatergroep Raamwerk Verwarringen  € 2.500 

2014/0536 Koor Hoorngeschal Jubileumconcert  € 465 

2014/0541 Stichting Capella Groningen Victoria Hymnes en Psalmen  € 1.000 

2014/0548 Stichting VRIJDAG Wat een prachtig leven  € 6.000 

2014/0552 Stichting Nederlands Studenten Jazz Orkest NSJO 2016: Connected  € 1.500 

2014/0553 Stichting NOM / KamerFilharmonie Der Aa Hamlet  € 2.500 

2014/0557 Stichting Noordelijk Bach Consort Erschallet Trompeten  € 1.530 

2014/0566 Projectkoor Plenum Mendelssohn  € 560 

2014/0576 Pharmaciae Sacrum Lustrum toneel  € 600 

2014/0577 Natali Sliwowska Photography Documenaire over Klavecimbel maker 
in Sicilië  € 1.100 

2014/0579 Stichting Vocaal Ensemble A Capelli Voix Céleste  € 1.000 

2014/0585 Stichting VRIJDAG ZingZing! 2016  € 15.000 

2014/0587 Stichting VRIJDAG VRIJDAG muziekmaand  € 3.000 

2014/0597 G.S.M.G. Bragi Tijdloos Bragi  € 2.000 

PL
U

SR
EG

EL
IN

G
 A

M
AT

EU
RK

U
N

ST



29
Jaarverslag Kunstraad Groningen 2016 | Bijlage 2

Bijlage 2

rooster vAn AAn- en Aftreden 
 
Bestuur 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot 
herbenoeming voor een periode van nog eens 3 jaar.

Naam Functie Aantreden Aftreden 

Hans van Maanen Voorzitter Oktober 2009 
als bestuurslid, 
Oktober 2010 als 
voorzitter

Herbenoemd tot oktober 2016

Jaap Bos Penningmeester Maart 2013 Herbenoemd tot maart 2019

Myriam Jansen Algemeen bestuurslid Maart 2016 Maart 2019

Hanka Otte Algemeen bestuurslid Maart 2016 Maart 2019

Rika Pot Algemeen bestuurslid Oktober 2010 Herbenoemd tot oktober 2016

Peter Vermeulen Algemeen bestuurslid Oktober 2010 Herbenoemd tot oktober 2016

Kerncommissie
De leden van de kerncommissie worden benoemd voor een periode van 3 jaar, met de  
mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van nog eens 3 jaar.

Naam Functie Aantreden Aftreden 

Quirijn van den Hoogen Technisch voorzitter Oktober 2010 Herbenoemd tot oktober 2016

Wout Brinkhuis Technisch voorzitter Januari 2017 Januari 2020

Toos Arends Lid Januari 2014 Januari 2017

Remco de Haan Lid Maart 2015 Maart 2018

Saskia Jeulink Lid Januari 2015 Januari 2018

Nina Thunnissen Lid Mei 2014 Mei 2017

Jo Willems Lid December 2010 Herbenoemd tot december 2016

Extern adviseurs 
De groep van extern adviseurs is in feite een kaartenbak van deskundigen waarop bij het 
beoordelen van de subsidieaanvragen een beroep kan worden gedaan. Deze adviseurs zijn niet 
vast verbonden aan de Kunstraad maar zijn op afroep beschikbaar. Het betreft deskundigen in alle 
disciplines. Er is regelmatig nieuwe aanwas van adviseurs; sommige hiervan stromen door naar de 
kerncommissie.  

In 2016 deed de Kunstraad een beroep op de volgende extern adviseurs:
• Benthe van Aalst, beeldende kunst en vormgeving.
• Bas de Bruijn, theater, amateurkunst.
• Loes Heebink, beeldende kunst. 
• Bert Heikema, muziek, festivals.
• Rob Heiligers, theater.
• Marit Jongsma, beeldende kunst en vormgeving. 
• Mare van Koningsveld, beeldende kunst en vormgeving.
• Henk Kraayenzank, theater, beeldende kunst.
• Andrea Möller, film, theater en beeldende kunst.
• Iris Offringa, lichte muziek, cultuureducatie.
• Bert Oling, lichte en klassieke muziek, letteren.
• Ron Overbeek, lichte muziek.
• Arjo Passchier, beeldende kunst.
• Annelies Propstra, beeldende kunst.
• Peter Propstra, theater, letteren, festivals.
• Bart-Jan Schinkel, lichte muziek. 
• Harrie de Vries, lichte en klassieke muziek, film. 
• Eeuwe Zijlstra, klassieke muziek, amateurkunst.


